Brandlarm

Rätt brandlarm
räddar liv
Rätt brandskydd kan rädda liv och egendom. Därför är det viktigt
att anlita en godkänd leverantör av dina system. Som certifierad
anläggarfirma av brandlarm säkrar CERTEGO att projektering,
installation och service som utförs av kompetenta och behöriga
tekniker.

Skapa trygghet med rätt brandlarm
En brand sprider sig snabbt och kan fort orsaka stor skada. En tillförlitlig
larmlösning varnar i tid och du får snabbt reda på om en brand brutit ut
och kan vidta åtgärder. På så sätt skyddas både människor, inventarier och
fastigheter. Vi på CERTEGO hjälper dig att hitta rätt brandlarm för din
verksamhet.

Koppla brandlarmet till säkerhetssystemet
Genom att koppla brandlarmet till ditt övergripande säkerhets- eller
övervakningssystem får du snabbt en överblick över om det finns några
personer kvar i fastigheten vid en eventuell brand. Ett brandlarm kan
även vara ett krav enligt Boverkets byggregler (BBR) eller villkor från
försäkringsgivare. Vi hjälper dig att ta reda på vad som gäller för din
verksamhet och vilka tjänster du är i behov av. Naturligtvis jobbar vi
endast med välkända varumärken på våra brandlarm.

Råd och tips
Koppla brandlarmet till säkerhetssystemet
Investera i kvalitativa produkter och system
Välj en seriös och långsiktig partner
Teckna avtal för service och underhåll
CERTEGO är certifierad anläggarfirma

CERTEGO gör brandlarmet smartare
CERTEGO erbjuder även tjänster inom lås, inbrottslarm och smarta
säkerhetslösningar. Vi kan ta ett helhetsgrepp och hjälpa dig med din/
dina fastigheter. Tryggt och enkelt, för ökad säkerhet. Vi finns med
och stöttar och ger råd genom hela processen. Från analys till behov,
installation och efterföljande service och underhåll av ditt Brandlarm.

Vill du
veta mer?
Ring 0771-25 45 45,
eller scanna qr-koden

En riktig partner
När du väljer CERTEGO som leverantör av din
säkerhetslösning får du en partner som följer
etablerade kvalitets- och miljöledningssystem.
Vi är certifierad med alla nödvändiga licenser
en riktig säkerhetspartner måste ha. Det
ger dig trygghet och gör att vi kan garantera
professionella leveranser.
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